Mei 2022
Inhoudsopgave

7.7

Zorgpraktijken

15

Voorwoord

3

8

Openbare Orde en Veiligheid

16

1

5

9

Financiën, BUCH, samenwerking

17

Bouwen en wonen
1.1

Categorieën woningbouw

5

9.1

Lokale lasten

17

1.2

Locaties

6

9.2

Geldstroom

17

9.3

Eneco-gelden

17

9.4

Werkorganisatie BUCH

17

9.5

Positie in de regio

18

1.3
Meer bouwen en snellere
procedures
2

3

4

5

Klimaat en Groen

6
7

2.1

Woningen isoleren

7

2.2

Meer zonnepanelen

7

2.3

Meer bomen en groen

7

2.4

Overige kansen

7

Economische vitaliteit

8

3.1

Levendige dorpscentra

8

3.2

Toerisme en recreatie

8

3.3
Ontwikkelingen en toekomst
bedrijventerreinen

8

3.4

Lokale bedrijven als werkgever 9

3.5

Strandgebied

Verkeer

9
9

4.1

Stationsomgeving

4.2

Fietsen en Openbaar Vervoer 10

4.3

Aansluiting A9

10

4.4

Verkeersveiligheid

10

Sociaal Domein

9

11

5.1

Inclusie agenda

11

5.2

Eenzaamheidsbestrijding

11

5.3

Minima-beleid

11

5.4

Integratie

12

5.5

Jeugdzorg en Wmo

12

5.6

Preventie

12

5.7

Overige aandachtspunten

12

6

Onderwijshuisvesting

13

7

Gezondheid

14

7.1

Cultuur

14

7.2

Opstellen sportnota

14

7.3

Filmtheater

14

7.4

Zwembad Noord-End

14

7.5

Sportaccommodaties

15

7.6

Speel- en straatmeubilair

15

2

Mei 2022

Voorwoord
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een dag later,
tijdens het duiden van de uitslag door de deelnemende partijen, is besloten dat Lokaal Vitaal
als grootste partij het voortouw zou nemen in het proces om te komen tot een coalitieakkoord
en een nieuw college. Na een korte verkenning zijn twee informateurs aangesteld: Bert
Meijer en Marjan Leijen. Zij hadden de opdracht om vier partijen bij elkaar te brengen, die
samen minimaal 14 zetels in de gemeenteraad hebben. Na meerdere gesprekken hebben de
informateurs geadviseerd dat Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA de mogelijkheden van
samenwerking in de komende jaar verder zouden onderzoeken.
Dit advies was gebaseerd op een aantal uitgangspunten: de uitslag van de verkiezingen,
inhoudelijke programma’s, vertrouwen in de samenwerking, bestuurlijke continuïteit en
stabiliteit. Met 16 van de 25 zetels is sprake van een brede coalitie, maar de partijen willen
ruimte aan de gemeenteraad laten, duale elementen behouden en waar mogelijk stimuleren.
De besprekingen tussen de beoogde collegepartijen hebben in constructieve sfeer
plaatsgevonden en geleid tot het akkoord 2022-2026, dat de partijen u hierbij graag
aanbieden. Het akkoord is op hoofdlijnen en zoomt in op een aantal belangrijke thema’s,
zoals de realisatie van nieuwe woningen, klimaat, verkeer, economie, sociaal domein,
gezondheid en financiën.
Het verwoorden van ambities is één ding, maar een succesvolle uitvoering ervan is
afhankelijk van een groot aantal factoren. De partijen hebben daarom indringend gesproken
over de gewenste integraliteit (de samenwerking op thema’s en dossiers, die betrekking
hebben op meerdere domeinen en portefeuilles) en de noodzakelijke, bestuurlijke
daadkracht. Afgesproken is om een college te vormen op basis van vertrouwen, het elkaar
gunnen van resultaten, ruimte voor het eigen gezicht van de partijen en door rekening te
houden met elkaar.
De komende jaren staat de gemeente Castricum voor grote opgaven. Zo wordt het uitvoeren
van de woningbouwambities beïnvloed door beperkingen en procedures. Partijen hebben
zorgen over de financiën, nu onze grote opgaven moeten worden gecombineerd met een
hoge inflatie en kortingen vanuit het Rijk. Wij willen onze plannen realiseren zonder daarvoor
de rekening bij inwoners neer te leggen. Een goede fasering zal daarbij kunnen helpen,
evenals een structurele verhoging van onze inkomsten. De Eneco-gelden moeten verstandig
worden ingezet op zaken, die waardevast zijn en waar mogelijk kunnen renderen.
Graag willen wij de komende jaren inzetten op samenwerking. Met de gemeenteraad, juist
ook met de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, met onze partners in de BUCH
en gemeenschappelijke regelingen, met het maatschappelijk middenveld, ondernemers,
verenigingen en vooral inwoners. Participatie door belanghebbenden en platformen zien wij
als een vanzelfsprekend onderdeel van beleidsvorming. De nieuwe omgevingswet, die in
2023 van kracht wordt, is daar ook duidelijk over. Wij kijken uit naar de samenwerking en
zullen direct vanaf het begin van de nieuwe collegeperiode inzetten op participatie.
Ten behoeve van de uitvoering van dit coalitieakkoord hebben wij de ambtelijke organisatie
gevraagd ons te adviseren. Omdat het een akkoord op hoofdlijnen betreft, is het nog te vroeg
voor een gedetailleerde doorrekening. In de aanloop naar een sluitende meerjarenbegroting
2023-2026 zal een nadere financiële uitwerking plaatsvinden. De organisatie heeft ons de
volgende adviezen meegegeven:
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1. Houd rekening met de programma’s uit de periode 2018-2022, die nog in uitvoering
zijn en mogelijk kunnen leiden tot een vertraagde implementatie van de plannen van
het nieuwe college;
2. Vooralsnog lijkt het erop dat de ambities verder gaan dan de beschikbare financiële
middelen; dat vraagt om een nadere prioritering en fasering, alsmede een analyse
van mogelijkheden om extra geld binnen te krijgen (bijvoorbeeld via co-financiering
en inkomende subsidies, dus zonder onze inwoners extra te belasten);
3. Er zijn op dit moment veel vacatures in de BUCH-organisatie, waarvan een aantal
eerst moeten worden ingevuld voordat aan de uitvoering van sommige onderdelen uit
het collegeprogramma kan worden begonnen.
Wij nemen deze adviezen vanzelfsprekend mee in de periode die voor ons ligt. Het nieuwe
college is voornemens om zich de eerste honderd dagen volledig in te werken, zodat na het
zomerreces daadkrachtig de belangen van onze inwoners kunnen worden gediend.
Namens de collegepartijen,
Roel Beems

Rob Dekker

Gerard Brinkman

Elize Bon

Lokaal Vitaal

VVD

GroenLinks

CDA
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1 Bouwen en wonen
Voor de collegepartijen staat woningbouw bovenaan de lijst. De woningnood in de gemeente
Castricum is immers hoog. Verschillende doelgroepen inwoners zijn op zoek naar geschikte
woonruimte. Dan hebben we het onder andere over starters, jonge gezinnen, senioren,
nieuwkomers, inwoners die een tijdelijke oplossing zoeken en mensen met een zorgvraag.
Het aanbod van geschikte woningen is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Bovendien
stijgen de prijzen van woningen, komen er nieuwe woningen in beperkte mate bij en zijn
deze voor sommige doelgroepen buiten bereik. Daarnaast zien beleggers kansen om
woningen op te kopen voor verhuur.
Wat willen we bereiken
Meer passende woningen voor onze inwoners
Wat gaan we ervoor doen

1.1 Categorieën woningbouw
Uitgangspunten zijn:
x 40% sociale woningbouw1, waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop,
en 40% in de categorie middenhuur en middenkoop en 20% vrije sector;
x Deze nieuwe percentages gelden voor nieuwe projecten, dus projecten die
nog niet in plancapaciteit zijn opgenomen, en waar nog niet over
onderhandeld wordt.
x De uitdaging gaan we aan om dit op gemeentelijke grond en gronden van
derden samen met ontwikkelaars te realiseren;
x De samenwerking met Kennemer Wonen wordt intensiever om samen
kansen te zien en te benutten en zo meer sociale huurwoningen te realiseren,
zoals ook in de prestatieafspraken is opgenomen. We verwachten van
Kennemer Wonen, dat zij de mogelijkheid ondersteunen om kleinere sociale
huurwoningen te realiseren en dat zij deelnemen aan kleinere projecten en
aan projecten voor tijdelijk wonen.
x Realisatie van de percentages wordt gemonitord over het totale aantal nieuw
te bouwen woningen. We realiseren ons dat realisatie van sociale
woningbouw niet mogelijk is bij kleine particuliere projecten van 1 of 2
woningen.
x We bouwen voor 1- en 2-persoons huishoudens, starters, spoedzoekers,
senioren, statushouders en doorstromers. Juist ook aan woningen in de
categorie middenhuur is behoefte. Meer woningen komen beschikbaar als
gekozen wordt voor het bouwen van kleine woningen met een netto
1

Toelichting woningbouwcategorieën, waarbij categorie 1 en 2 in de sociale categorie vallen:
Koop

Huur

Categorie 1

Tot € 210.900,-

Tot € 633,25

Categorie 2

€ 210.900,- tot € 255.000,-

€ 633,25 tot € 763,47

Categorie 3

Vanaf € 255.000,-

3a (middenhuur) =
€ 763,47 tot € 988,-3b =
Vanaf € 988,--
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x

gebruiksoppervlak van 30 – 40 m2. Ook passende toewijzing van woningen
aan starters en het stimuleren van senioren om door te stromen naar een
kleinere woning kan helpen. Hofjes zouden hiervoor een geschikte woonvorm
kunnen zijn.
Door instrumenten als zelfbewoningsplicht, anti-speculatie beding, een
actuele doelgroepenverordening en een middenhuur-verordening kan de
gemeente voorwaarden scheppen om woningen voor de bedoelde
inwonergroepen te realiseren. Een aantal instrumenten wordt al ingezet,
sommige instrumenten worden nog onderzocht.

1.2 Locaties
Uitgangspunt is om tijdig plannen voor nieuwbouw te ontwikkelen op locaties waar de
gemeente een positie heeft. Een aantal locaties komt in aanmerking voor
herontwikkeling, waaronder: Koekoeksbloem, Maranathakerk, J. Rensdorpstraat,
Kooiplein, Schulpstet en schoollocatie De Kustlijn. Het gaat erom wat je wilt bouwen
op deze locaties, zowel qua doelgroep als procentuele verdeling. Dit vraagt om een
herijking van het Masterplan inbreidingen, waarbij de locaties meer in de tijd worden
uitgezet en onderscheid wordt gemaakt tussen korte en lange termijn-locaties.
Lastige maar wel gewenste locaties zijn Zuid III en het gebied van Geesterduin. Bij
voorkeur wordt niet gebouwd in het buitengebied, tenzij het locaties zijn waar kleine
projecten goed ingepast kunnen worden in de omgeving. Hierover gaan we in
gesprek met de provincie. De Lokale woondeal wordt nader uitgewerkt en uitgevoerd.
Hierbij gelden omdat het heel kleine projecten zijn in principe geen
verdelingsafspraken met betrekking tot de categorieën.

1.3 Meer bouwen en snellere procedures
Hoe zorgen we ervoor dat meer gebouwd kan worden en procedures efficiënt
doorlopen worden?
x Actiever grondbeleid
Meer woningen door mogelijkheden te onderzoeken om een actievere
grondpolitiek te voeren. Optie is zowel de aankoop van grond als van een
bestaand gebouw met een goede financiële en maatschappelijke
businesscase als basis. We kijken ook of je met hoger bouwen, passend in de
omgeving, en aangepaste parkeernormen de doelstelling sneller haalt.
x Door nu al verder te kijken naar de planning voor de komende jaren.
Duizend nieuwbouwwoningen realiseren in de komende vier jaar is een forse
opgave. Er is behoefte aan een voortschrijdende planning ook na deze
collegeperiode. Er wordt voortdurend gemonitord of dit aantal realistisch is bij
de nieuwe plannen en nieuwe segmenten en percentages
x Snellere procedures en middelen
Sneller starten met bouwen is belangrijk. We kijken kritisch naar alle
beperkingen, die de bouw van woningen vertragen. Collegepartijen spreken af
de voortgang van besluitvorming te bevorderen en bij locaties, die in beeld zijn
voor herbestemming, eerder en daadkrachtiger te beginnen met proces en
participatie. Dan kunnen we doorpakken.
x Aandachtspunt is de ambtelijke capaciteit bij de BUCH. Kleine projecten
vragen veel ambtelijke begeleiding. Er is nu al onvoldoende capaciteit om de
projecten aan te pakken. We willen meer woningen bouwen en versnellen.
Daarvoor moet wel de nodige menskracht beschikbaar komen. Als dekking
voor deze extra uitgaven sluiten we het aanpassen van de leges niet uit.
x We geven een ruimere bevoegdheid aan het college om een besluit te nemen
bij woningbouwplannen tot 11 woningen.
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2 Klimaat en Groen
De collegepartijen willen op de al genomen maatregelen een tandje bijzetten. Ten eerste
komen we met nieuwe maatregelen om bij te dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit
het Klimaatakkoord voor 2050. Ten tweede willen we onze leefomgeving klimaatbestendig
maken, zodat we ook in de toekomst voorbereid zijn op bijvoorbeeld korte, maar zeer heftige
regenbuien of langere periodes van droogte. Ten derde werken we toe naar een circulaire
economie. Daarnaast zijn duurzame bedrijfsvoering en duurzame mobiliteit (dit komt ook
terug bij verkeer) onderdeel van het klimaatbeleid.
Wat willen we bereiken
De gemeente Castricum is een duurzame, klimaatbestendige gemeente nu en in de
toekomst. De gemeente geeft in deze ontwikkeling zelf het goede voorbeeld.
Wat gaan we hiervoor doen

2.1 Woningen isoleren
x
x
x

x
x

In de komende periode gaat 25% van de particuliere woningen (3.000) er
minstens 2 labels op vooruit. De grootste winst is te behalen bij woningen met
een laag label (F of G).
We benutten de landelijke subsidie- en leningsmogelijkheden maximaal.
We verhogen dit door inzet van revolverende fondsen uit eigen middelen. Alle
inwoners van de gemeente krijgen zo de gelegenheid om hun woning te
isoleren en kunnen de lening terugbetalen, omdat hun energielasten door het
isoleren van de woning omlaag gaan. Hiertoe worden vastomlijnde kaders met
criteria in een regeling vastgesteld.
Voldoende energiecoaches om mensen te helpen met de verduurzaming van
de woning.
We overleggen met Kennemer Wonen over een versnelling van de isolatie
van hun woningvoorraad.

2.2 Meer zonnepanelen
x
x
x
x

We verdubbelen het aantal woningen met zonnepanelen van 3.000 naar
6.000.
We sluiten aan bij het provinciaal project om zonnepanelen langs de A9 aan
te leggen (zonnestroken).
We overleggen met schoolbesturen, sportverenigingen, bedrijven en
gemeentelijk vastgoed om daken maximaal vol te leggen met panelen.
We overleggen met beheerders van grote parkeerterreinen om zonnedaken
aan te leggen.

2.3 Meer bomen en groen
x
x

We verhogen de jaarlijkse netto aanplant van bomen van 185 naar 500 per
jaar.
We onderzoeken waar bestrate ruimte kan worden omgezet naar groen of
naar open bestrating en waar bestrating kan worden voorzien van bomen.

2.4 Overige kansen
x
x
x
x

We staan toe dat agrarische ondernemers op hun eigen erf één windmolen tot
15 meter hoogte kunnen plaatsen.
Waar mogelijk stimuleren wij modulair, CO2-neutraal en fijnstof-arm bouwen.
We zetten in op een warmtenet-project in Noord-End.
We ontwikkelen een plan voor circulaire economie.
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x
x
x

De collegepartijen willen stappen zetten richting het verder terugdringen van
het aantal kilo’s huishoudelijk restafval. We streven naar 30 kg huishoudelijk
restafval per persoon/per jaar in 2025.
De laadpaalinfrastructuur wordt uitgebreid waar nodig en mogelijk.
We zetten in op verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en
wagenpark, bedrijventerreinen, bij (sport)verenigingen en bij ondernemers.

3 Economische vitaliteit
Naast het hebben van een goed ondernemersklimaat, is de maatschappelijke waarde van
onze lokale ondernemers en hun ondernemingen hoog. De bijdrage, die ze leveren aan het
verenigingsleven en aan verenigingen is niet in geld uit te drukken. De collegepartijen
waarderen dit enorm. Wij zien het hebben van goed contact en goede samenwerking als een
basis voor het verder ontwikkelen van onze gemeente. We gaan daartoe het gesprek aan
met (agrarische) ondernemers in alle kernen. Daarnaast willen we met elkaar het
functioneren op bedrijventerreinen verbeteren, de dorpscentra versterken, het toeristisch
programma nader in te vullen en verduurzaming bevorderen.
Wat willen we bereiken
Levendige dorpscentra, een nog betere samenwerking met ondernemers en het toerisme en
recreatie verder ontwikkelen
Wat gaan we hiervoor doen

3.1 Levendige dorpscentra
Levendige dorpscentra dragen bij aan behoud van voorzieningen en sociale cohesie
in de dorpen. De dorpscentra moeten aantrekkelijk zijn en ruimte bieden voor
ontmoeting. De gemeente neemt hierin de regie. Gedacht kan worden aan
stimulering van het bezoek, actief tegengaan van leegstand, herinrichting van de
openbare ruimte en verbetering van samenwerking met stakeholders. In Limmen
onderzoeken we de mogelijkheid om voor de katholieke kerk een dorpsplein te
realiseren en in Castricum heeft de Burgemeester Mooijstraat onze aandacht.

3.2 Toerisme en recreatie
Het toeristische programma wordt opgewaardeerd en in lijn gebracht met de
eigentijdse eisen in de recreatie- en vrijetijdssector.
Uitgangspunten zijn onder meer:
x Verblijfstoerisme gedurende het hele jaar (geen permanente bewoning);
x Samenwerking in de regio;
x Actief bezoek aan onze dorpen (niet alleen aan duin of strand) stimuleren;
x Ondernemers actief betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onze
ideeën en plannen;
x Spreiding en kwaliteit.

3.3 Ontwikkelingen en toekomst bedrijventerreinen
In samenwerking met ondernemers komt er een plan voor revitalisering van onze
bedrijventerreinen, zoals Castricummerwerf, Nieuwelaan en Molenlei.
Naar de toekomst toe zal bedrijventerrein Schulpstet zich mogelijk ontwikkelen tot een
locatie voor wonen en andere voorzieningen,. We stellen daartoe een brede
gebiedsvisie op voor het gedeelte van Bakkum, dat wordt begrensd door de Van
Haerlemlaan, de spoorlijn en de Zeeweg. Door uitruil van functies op Schulpstet en de
Castricummerwerf kunnen bedrijven mogelijk een betere plek vinden. Het faciliteren
van uitbreiding van de Castricummerwerf kan daaraan bijdragen.
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3.4 Lokale bedrijven als werkgever
Werk voor inwoners in de bijstand en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kan
onderdeel uitmaken van de economische agenda. Het is belangrijk om in overleg met
werkgevers te bezien, welke werkzaamheden zij voor deze doelgroep kunnen bieden.
In overleg met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Zaffier bepalen we tevoren, waaraan
het gemeentelijk budget gekoppeld kan worden. Dit kan in de vorm van een pilot,
bijvoorbeeld voor 2 jaar, zodat hiervoor niet meteen structureel geld gereserveerd
hoeft te worden.

3.5 Strandgebied
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid in het strandgebied is gewenst.
We faciliteren ondernemers in hun plannen om hieraan bij te dragen en investeren in
de openbare ruimte. Bij verbetering van de kwaliteit speelt een veilige en duurzame
inrichting een belangrijke rol.

4 Verkeer
De verkeersveiligheid, doorstroom en bereikbaarheid van de kernen in de gemeente
Castricum staat hoog op de agenda van de collegepartijen. Wij zien dit in samenhang met
onze wens om meer woningen te bouwen en onze klimaatambities.
Wat willen we bereiken
De kernen van de gemeente Castricum zijn, nu en in de toekomst, bereikbaar en
toegankelijk op een veilige manier voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OVgebruikers, die zowel inwoner als bezoeker kunnen zijn.
Wat gaan we hiervoor doen

4.1 Stationsomgeving
De afwikkeling van het verkeer in de stationsomgeving is al langere tijd een knelpunt
als we kijken naar de veiligheid en filevorming/doorstroom van auto’s. De invoering
van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in de nabije toekomst zal de situatie
niet verbeteren. Helderheid over een oplossing aan inwoners is gewenst. Een
oplossing is mede noodzakelijk vanwege mogelijke uitbreiding van de
Castricummerwerf, de woningbouwplannen in de stationsomgeving en de
levendigheid van de dorpskern Castricum. De oplossing moet in de basis worden
betaald door de partij(en), die het probleem veroorzaken, aangezien de gemeente
Castricum nauwelijks beschikt over de daartoe benodigde financiële middelen.
Voor de korte termijn helpt het om in overleg met NS en ProRail spoorse maatregelen
te treffen en in te zetten op elementen uit de Fietsersbond-variant, die op korte
termijn realiseerbaar zijn. In deze collegeperiode wordt toegewerkt naar een besluit
dat leidt tot betere doorstroom en veiligheid in de toekomst. Het aantal varianten is
beperkt tot twee: de zogenaamde Fietsersbondvariant en de oplossing, waarbij de
verkeersafwikkeling wordt verplaatst naar de achterzijde van het station en een
autotunnel ten noorden van het station toegang geeft tot het dorp Castricum. De
probleemoverweg wordt in deze variant afgesloten en vervangen door een
fietstunnel. Beide varianten worden met het oog op de doorstroming bekeken in
samenhang met het nog op te stellen Integraal Verkeersplan (IVP). Nader onderzoek
is nodig naar een goede bereikbaarheid van Schoutenbosch en Dorpsstraat. Andere
varianten, zoals randwegen en verleggen van het spoor, maken niet langer deel uit
van de oplossing.
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4.2 Fietsen en Openbaar Vervoer
We stimuleren het fietsen, vanwege de bijdrage aan een gezond leefpatroon en de
geringe milieubelasting voor de omgeving. We zien kansen voor de bevordering van
fietsrecreatie en -toerisme. We zetten maximaal in op fietsveiligheid, doorfietsroutes
voor woon-werk verkeer en het oplossen van fietsknelpunten in combinatie met het
stimuleren van openbaar vervoer. Prioriteit heeft het realiseren van een gescheiden
fietspad Akersloot-Limmen, het realiseren van een veilige Dorpsstraat en de aanleg
van een veilig fietspad langs de N203. Om het fietsen te faciliteren realiseren we
goede fietsparkeer- en laadvoorzieningen.

4.3 Aansluiting A9
Aansluiting vanuit Limmen op de A9 is dringend gewenst. Dit in verband met de
woningbouw in Zandzoom Limmen en Heiloo en ter ontlasting van de Geesterweg in
Akersloot, de Rijksweg in Limmen en de Heereweg in Bakkum. De mogelijke
openstelling van de Boekelermeer/Kanaalweg is niet aan de orde zolang de
aansluiting A9 nog niet tot stand is gebracht. De gemeente zal binnen haar
mogelijkheden een maximale inspanning doen om de aansluiting A9 gerealiseerd te
krijgen.
Het integraal verkeersplan voor Castricum wordt uitgebreid naar Limmen..

4.4 Verkeersveiligheid
x

x

Op enkele wegen in de dorpen wordt structureel te hard gereden. Bijvoorbeeld
op de Heereweg in Bakkum en de Geesterweg in Akersloot. Dit leidt tot
onveilige situaties en gevoelens van onveiligheid. We zetten in op handhaving
en verbetering van de inrichting van deze wegen. De toename van het aantal
pakket- en maaltijdbezorgers heeft onze speciale aandacht. Gelijktijdig met
het opknappen van wegen worden deze waar mogelijk ingericht op een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en wordt de overzichtelijkheid van
oversteekplaatsen verbeterd;
Verbetering van de verkeersveiligheid op de N203 is dringend gewenst. In
overleg met de provincie en de gemeente Uitgeest streven we naar
maatregelen op korte termijn. Daarnaast formuleren wij een pakket van eisen
ten aanzien van de herinrichting van de N203 bij het groot onderhoud in 2028.
De aanleg van een rotonde kan deel uitmaken van dit pakket, evenals een
betere aansluiting van de Limmerkoog op de N203;
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5 Sociaal Domein
De collegepartijen hebben in dit hoofdstuk de focus gelegd op een aantal specifieke
onderwerpen waar als eerste mee aan de slag wordt gegaan. Een algemene opmerking is,
dat veel diensten in het sociaal domein in regionaal en bovenregionaal verband worden
afgestemd en ingekocht. Wij vinden, dat de raad goed in positie moet worden gebracht om
hiervoor kaders mee te geven aan het college. Dit betekent in ieder geval dat de raad vooraf
geconsulteerd moet worden bij de inkoop (aanbesteding) van deze diensten.
Wat willen we bereiken
Iedere inwoner kan meedoen en draagt op een eigen manier bij aan de maatschappij.
Wat gaan we hiervoor doen

5.1 Inclusie agenda
In onze gemeente is het belangrijk, dat mensen met of zonder beperking welkom zijn
in onze gemeente. Er wordt een lokale inclusie (uitvoerings-) agenda opgesteld
samen met onze maatschappelijke partners. Doel van deze agenda is dat mensen,
meer dan nu, in staat zijn om te kunnen meedoen aan de samenleving vanuit het
perspectief van gelijkwaardigheid. Deze lokale agenda sluit aan bij het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap.

5.2 Eenzaamheidsbestrijding
De incidentele aanpak van de afgelopen jaren wordt opgewaardeerd tot een
structureel programma.

5.3 Minima-beleid
x

x

x

x

Werk moet lonen
We willen mensen stimuleren om uit de bijstand te komen door te zorgen dat
werken loont. We maken hierbij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om
het vinden van werk te stimuleren. We zetten de lijn van de afgelopen jaren
voort. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een eenmalige premie voor het vinden
van betaald werk of loonkostensubsidie voor de werkgever.
Coach voor mensen ook net boven een minimum inkomen
Informeren en helpen van mensen met een minimum inkomen, zodat ze
gebruik gaan maken van de beschikbare regelingen en toeslagen, zoals de
nieuwe energietoeslag. Wij willen dat dit ook van toepassing zal zijn voor
inwoners met een inkomen net boven het minimum. We onderzoeken of een
getrapte regeling of glijdende schaal qua uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid
haalbaar is. De insteek moet zijn om inwoners verder te helpen. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar gepensioneerden met alleen AOW of een klein
aanvullend pensioen.
We stimuleren deelname aan sport, kunst en cultuur voor kinderen en
volwassenen. Indien de gemeente uit hoofde van de minima-regeling de
rekening betaalt dan gebeurt dit rechtstreeks aan de vereniging. Kinderen
sluiten voor minimaal één seizoen aan bij een vereniging. Indien nodig
reserveren we hiervoor aanvullend budget en rekken we de reikwijdte van
een sport- en cultuurpas op. Voor volwassenen gaat het om het
volwassenenfonds.nl.
Schuldhulpverlening
Problematische schulden vormen een ernstig vraagstuk voor zowel de
mensen die het betreft, als voor de samenleving als geheel. Door een
opeenstapeling van betalingsachterstanden, incassokosten en in stress
genomen verkeerde beslissingen kunnen betrokkenen in een uitzichtloos
lijkende vicieuze cirkel terechtkomen. Wij bevorderen daarom
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schuldhulpverlening die actief, met respect en empathie, de doelgroep
opzoekt om schuldenproblematiek waar mogelijk op te lossen.
Ook de gemeente zelf en de partners die namens de gemeente publieke
diensten uitvoeren gedragen zich, als humane en sociale schuldeisers.
We onderzoeken de mogelijkheid tot het inzetten van schuldsaneringskredieten op individuele basis.

5.4 Integratie
Integratie is de grote opgave waar we nu voor staan. Mensen moeten in de
samenleving integreren. Daarom willen we bewoners van tijdelijke woningen
perspectief bieden door hen na 2 jaar te laten uitstromen naar een reguliere,
passende woning. Dat realiseren we middels een nog op te stellen regeling, die we
jaarlijks evalueren. In deze regeling nemen we definities op wat we verstaan onder
een passende woning en omtrent de voorrangsregels, die na deze 2 jaar zullen
gelden. Dit versterkt onze opgave om snel meer sociale woningen te bouwen,
waaronder studio’s tot 30-40 m2 netto gebruiksoppervlak.

5.5 Jeugdzorg en Wmo
De gemeente is verplicht om Wmo- en jeugdzorg te verlenen aan haar inwoners. Dit
is een open einde regeling. Het is goed te zien, dat de inwoner bij de gemeente durft
aan te kloppen met de vraag om hulp. Het aantal aanvragen voor jeugdzorg en Wmo
stijgt sinds de invoering in 2015. Hiermee stijgen ook de kosten. Een jaarlijkse
evaluatie en analyse van de kosten zien wij als een geschikt middel om adequaat te
kunnen bijsturen, waar het binnen onze mogelijkheden ligt en via de VNG blijven wij
aandringen op een hogere bijdrage van het Rijk.

5.6 Preventie
Jeugdzorg en jongerenwerk hebben onder andere tot doel criminaliteit onder
jongeren te voorkomen. Door vroeg te signaleren waar de zorgvraag ligt, kan een
grotere en complexere vraag mogelijk worden voorkomen. Wij willen ook HALT
inzetten voor vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en goede voorlichting ter voorkoming
van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

5.7 Overige aandachtspunten
We zien het grote belang van vrijwilligers voor sociale cohesie in de samenleving. Dit
willen we graag blijven bevorderen. Ook zien we de grote meerwaarde van
maatschappelijke voorzieningen, zoals het realiseren van een hospice op de locatie
Dampegheest en het realiseren van een openbare toiletvoorziening. Voor de vele
mantelzorgers, jong en oud, zien de collegepartijen meerwaarde in onderzoek naar
de mogelijkheden voor respijtzorg.
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6 Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen, die in
onze gemeente naar school gaan.
Wat willen we bereiken
Kinderen volgen onderwijs in een schoolgebouw dat voldoet aan de huidige eisen. Het
gebouw biedt een gezonde leeromgeving voor kinderen van 0 – 18 jaar.
Wat gaan we hiervoor doen
Wij willen onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar, in zogenaamde integrale kindcentra (IKC’s)
in Castricum-Oost en -West (Bakkum).
In Castricum-Oost is de huidige Visser ’t Hooftschool de beoogde locatie. Op die plek in
Noord-End kan de gewenste koppeling met duurzame energieopwekking worden gemaakt.
Vooruitlopend op de uitkomst van onderzoek kunnen de mogelijkheden voor woningbouw en
andere voorzieningen in kaart worden gebracht. Het gaat dan om de schoollocatie De
Kustlijn en omgeving
Ten aanzien van de meest geschikte locatie in Castricum-West wachten we de locatiestudie,
die nu wordt uitgevoerd af. Bij het zoeken van een geschikte locatie houden we rekening met
een onderwijslocatie voor de Vrije School. De huidige locatie van de Vrije School bij de
Augustinusschool kan dan vrijvallen voor ontwikkeling van woningbouw voor senioren.
Samenhang zien wij met de mogelijke transformatie van Schulpstet. Aandachtspunt hierbij is
of de tijdlijn voor beide ontwikkelingen parallel kan lopen.
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7 Gezondheid
De geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners staan in dit hoofdstuk
centraal. Kunst, cultuur, sport en bewegen dragen bij aan de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van mensen. De collegepartijen willen de komende periode aan een aantal
zaken prioriteit geven.
Wat willen we bereiken
Door een gezonde leefomgeving te creëren, dragen we bij aan de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van onze inwoners.
Wat gaan we hiervoor doen

7.1 Cultuur
In 2020 heeft de raad unaniem een nieuwe cultuurnota en erfgoednota aangenomen.
Sindsdien zijn eerste stappen gezet met de uitvoering hiervan, maar de pandemie
heeft dit flink vertraagd. De komende periode gebruiken we om met de sector deze
nota’s verder uit te werken en uit te voeren. Zo kunnen we de effecten op sociaal,
maatschappelijk, cultureel én economisch vlak meten en de programmalijnen
evalueren. Daarnaast houden we een vinger aan de pols om scherp in de gaten te
houden wat de impact van Corona op de sector is geweest.

7.2 Opstellen sportnota
De collegepartijen gaan voor een gezonde generatie. Onderdeel hiervan is sporten
en bewegen. “Onderzoek toont aan dat bewegingsarmoede het grootste
gezondheidsprobleem van de 21ste eeuw is”2.
Een ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor bij chronische ziekten. De
leefstijl van veel mensen kan gezonder. In onze gemeente speelt aanvullend dat we
te maken hebben met vergrijzing. Het is van groot belang dat onze inwoners
optimaal kunnen sporten en bewegen. Daarom willen we een overkoepelende sport(beweeg-) nota opstellen onder andere samen met verenigingen, buurtsportcoaches
en het Platform Sport.

Voorzieningen

7.3 Filmtheater
Er komt een onderzoek naar de toekomst van het gebied ten oosten van de
Soomerwegh, tussen de Molenweide en het nieuw te realiseren Eerste Kwartier.
Uitgangspunt is dat mogelijke herontwikkeling van dit gebied naar het oordeel van de
collegepartijen kan bijdragen aan het behalen van een aantal gestelde
doelen. Eén van die doelen is de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een
Filmtheater Corso.

7.4 Zwembad Noord-End
De gemeenteraad van Castricum heeft op 7 november 2019 besloten om op
Sportpark Noord-End een nieuw zwembad te realiseren. Gekozen is voor een
functionele zwemvoorziening.
Naast de voorbereidingen door de gemeente was er ook initiatief vanuit de
Initiatiefgroep Nieuw Zwembad. Zij hebben voorstellen gedaan ten aanzien van de
volgens hen optimale exploitatie. Dit in combinatie met andere doelstellingen van de
gemeente, zoals woningbouw, duurzaamheid en het stimuleren van sport en
beweging. Op verzoek van de raad heeft er een quick-scan plaatsgevonden om beide
2

NLsportraad: 'maak van sport en bewegen een eerste levensbehoefte' | Sport&Strategie (sportenstrategie.nl)
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plannen met elkaar te vergelijken. De collegepartijen hebben behoefte om deze
quick-scan uit te breiden met nadere informatie over exploitatie, aanbesteding, BTW
en de financiële consequenties daarvan. Tegelijkertijd voelen de collegepartijen de
behoefte om de voortgang in dit dossier te waarborgen, Uitgangspunt is daarom dat
nog in 2022 de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden, zodat de nieuwe
voorziening in de loop van 2025 kan worden geopend.

7.5 Sportaccommodaties
In onze gemeente liggen diverse sportparken, sporthallen, gymzalen en andere
voorzieningen waar mensen naartoe gaan om te kunnen bewegen en sporten. We
nemen de regie en zullen in gesprek gaan met de gebruikers en inventariseren welke
behoeften er liggen. We zien als doel om de voorzieningen en parken optimaal en
waar mogelijk multifunctioneel te benutten. De volgende locaties zijn op dit moment al
in beeld:
Herinrichting sportpark Cloppenburg tot omni-sportpark:
De sportverenigingen in Akersloot hebben een plan uitgewerkt om op Sportpark
Cloppenburg een Omnipark te realiseren. We maken geld vrij voor een nadere
inventarisatie en een mogelijke locatiestudie kan daarvan deel uitmaken.
Herinrichting Wouterland
Bij de rugbyclub en de hockeyvereniging bestaat dringend behoefte aan
uitbreiding/modernisering van hun faciliteiten op Wouterland. Wij nemen de regie om
deze behoefte en die van de andere gebruikers op Wouterland in kaart te brengen en
samen met de gebruikers te zoeken naar optimalisatie van het sportterrein.

7.6 Speel- en straatmeubilair
Inwoners kiezen hun eigen manier van sporten, bewegen en samenkomen. Buiten
speel- en beweegtoestellen kunnen hier aan bijdragen. Naast bewegen is de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten belangrijk. Het plaatsen van bankjes voor rust
en ontmoeting kan hieraan bijdragen.

7.7 Zorgpraktijken
Huisartsenpraktijken hebben er de afgelopen jaren veel taken bij gekregen. Die
ontwikkeling gaat door. Om hun taken te kunnen uitvoeren zijn extra medewerkers en
extra vierkante meters nodig, anders dreigt een patiëntenstop. De gemeente denkt
actief mee over voldoende ruimte voor huisartsenpraktijken.
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8 Openbare Orde en Veiligheid
De maatschappij verandert en als gemeente spelen we hierop in. In de afgelopen jaren is in
het uitgaansgebied in de kern Castricum cameratoezicht ingezet. Daarnaast zetten we
jongerenwerkers, boa’s en politie in alle kernen in, om overlast te voorkomen. Dit is een
kleine greep uit het brede pakket waar de gemeente verantwoordelijk voor is. We gaan voor
het behoud van een politiepost in Castricum.
Wat willen we bereiken
In de gemeente Castricum voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig.
Wat gaan we hiervoor doen
De gemeente zorgt samen met verschillende partners, die actief zijn op het gebied van
welzijn en veiligheid, voor preventie en bewustwording. Leefbaarheid en veiligheid zijn nauw
met elkaar verbonden. Onderwerpen, die binnen de gemeente spelen, zijn onder andere
sociale veiligheid, verkeersveiligheid, woonoverlast, High Impact Crimes3, jeugdcriminaliteit,
middelengebruik, personen met verward gedrag, ondermijning en cybercrime. Dit alles wordt
in een integraal veiligheidsplan voor 4 jaar vastgelegd en wordt jaarlijks met een
uitvoeringsplan geactualiseerd4.

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen,
straatroof en geweldsmisdrijven. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua
dadergroepen en aanpak. De impact van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar
ook voor de directe omgeving.
3

4

De link laat een infographic zien die in 2018 is opgesteld:
https://castricum.raadsinformatie.nl/document/7005834/1/04_Infografic_IVB_Castricum
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9 Financiën, BUCH, samenwerking
De komende jaren staat de gemeente voor grote opgaven. Zorg bestaat bij de collegepartijen
over de toekomstige financiën. Er zijn grote opgaven gecombineerd met een hoge inflatie en
een verwachte korting op de middelen vanuit het Rijk. Uitgangspunt is dat het college een
begroting maakt met een sluitend meerjarenperspectief.
Om de grote opgaven aan te kunnen, werken we samen op regionaal en bovenregionaal
niveau. Voorbeelden hiervan zijn de werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum,
Heiloo) en gemeenschappelijke regelingen zoals onder andere de veiligheidsregio,
omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, GGD en het Regionaal Historisch Archief.
Wat willen we bereiken
De gemeente blijft een financieel gezonde gemeente, voldoet aan de regels van
toezichthouders en speelt een rol van betekenis in de regionale samenwerkingen.
Wat gaan we hiervoor doen

9.1 Lokale lasten
Het totaal aan lokale lasten voor inwoners wordt niet verhoogd, met uitzondering van
de inflatiecorrectie. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de
verschillende belastingen en heffingen en het effect daarvan op diverse groepen in
onze samenleving.

9.2 Geldstroom
Ten behoeve van goed rentmeesterschap spreken de collegepartijen met elkaar af
dat uitgaven aan derden steeds kritisch worden bekeken. Mogelijk kan geld worden
bespaard indien terughoudendheid wordt betracht bij:
x subsidies en regelingen waarvan de bijdrage niet (direct) ten goede komt aan
onze inwoners (gelden die de gemeentegrens overgaan);
x de inhuur van externe bureaus.
Daarnaast zien wij kans meer opbrengsten binnen te halen door:
x meer en beter te profiteren van inkomende bijdragen en subsidies (te
verstrekken door andere overheden);
x het stimuleren van het verblijfstoerisme (meer overnachtingen tegen een
hoger tarief).

9.3 Eneco-gelden
De opbrengst van de verkoop van onze aandelen in Eneco, ruim 23 miljoen euro,
staat nu al anderhalf jaar geparkeerd. Bij besteding van deze middelen stellen wij als
voorwaarde dat de Eneco-gelden zoveel mogelijk waardevast blijven en waar
mogelijk renderen. Dit in lijn met de beleidsdoelen die wij stellen. Er komt nog dit jaar
een programma, waarin dit nader wordt vastgelegd. In hoofdstuk 2 klimaat wordt
ingegaan op een revolverend fonds (bovenop de regelingen van het Rijk) dat ook uit
deze gelden opgezet wordt.

9.4 Werkorganisatie BUCH
De gemeente Castricum maakt gebruik van de werkorganisatie BUCH om haar beleid
en taken uit te voeren. Voor deze diensten betaalt de gemeente Castricum. Een
substantieel deel van onze uitgaven loopt via de BUCH. Zowel het bedrag als het
percentage loopt ieder jaar op. Wij vinden het van belang hier grip op te krijgen en
houden. Wij willen het volgende:
x De BUCH-werkorganisatie wordt niet langer politiek-bestuurlijk maar zakelijk
aangestuurd. Eén professionele bestuurder uit elke gemeente neemt hiervoor
de verantwoordelijkheid.
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x
x
x
x
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Via Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) duidelijk in kaart brengen wat
de kosten zijn van standaardtaken en van plustaken.
Afspraken maken over het gebruik van de gemeentehuizen.
Transparant zijn over de gang van zaken en over de cijfers in de BUCH.
Hiermee komen de raden beter in positie voor het te voeren beleid.
Inzetten op een nullijn voor de komende jaren, uitgezonderd de CAO
afspraken, wettelijke plustaken en specifieke projecten die de gemeente
Castricum wil afnemen.
Commitment en loyaliteit inbrengen, waarbij andere opties dan de huidige
inrichting (zoals uit de BUCH stappen of een bestuurlijke fusie) niet aan de
orde zijn.
De BUCH beter positioneren als een aantrekkelijke werkgever en daarmee
het verloop in personeel en het aantal openstaande vacatures terugbrengen.
De gemeentesecretarissen, als verbinding tussen beleid en uitvoering, beter
in positie brengen.
Optimaal gebruikmaken van de gemeentehuizen en een eerlijke financiële
verdeling van de kosten.

9.5 Positie in de regio
De collegepartijen vinden dat de gemeente Castricum een stevige positie moet
innemen in de regionale en bovenregionale samenwerkingen. De gemeente moet
een goede gesprekspartner zijn om het grotere belang te kunnen behartigen en op
deze manier tegelijkertijd de belangen van de gemeente Castricum op de kaart te
zetten.
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